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Algemene gegevens
Naam onderneming
Gegevens onderneming
W ell Project Management International B.V.
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De gefailleerde vennootschap w ordt hieronder als volgt aangeduid:
W ell Project Management International B.V. "W PMI"

Activiteiten onderneming
W PMI hield zich bezig met het initiëren, ontw erpen, uitvoeren en managen van
boorprojecten gericht op het w innen van olie, gas, zout en aardw armte. De
daarbij gevolgde constructie w as veelal dat de diverse opdrachtgevers
aannemingsovereenkomsten sloten met W PMI (als aannemer), w elke laatste
vervolgens Northern Dutch Drilling Company B.V. (NDDC) (als onderaannemer)
inschakelde voor het feitelijke uitvoeren van de fysieke w erkzaamheden (de
boringen, maar ook alle andere bijbehorende w erkzaamheden). Door de aard
van de w erkzaamheden kenmerkten de door W PMI gesloten overeenkomsten
zich door hoge aanneemsommen en zeer uitgebreide (Engelstalige)
contracten. Door de kapitaalintensieve aard van de w erkzaamheden is dan ook
sprake van een relatief hoge schuldenlast van de gefailleerde
vennootschappen.
De faillissementen van moedervennootschap ARH en zustervennootschap
NDDC zitten inmiddels in de afw ikkelingsfase. Het faillissement van W PMI w ordt
aangehouden in verband met een mogelijke uitkering uit het faillissement van
Aardw armte Den Haag v.o.f.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De omzet bedroeg in 2010 € 6.079.732,00.
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Uit de voorlopige cijfers van 2010 blijkt dat in dat jaar sprake w as van een
resultaat na belasting ad € 2.098.402,00 (verlies).
Blijkens de voorlopige cijfers over 2010 bedroeg het balanstotaal ultimo 2010 €
959.644,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 274.941,17
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€ 274.941,17

20-11-2019
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€ 276.049,47

19-05-2020
4

€ 258.340,51

17-11-2020
5

€ 258.340,51

11-05-2021
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€ 262.481,51
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-11-2018
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t/m
4-5-2019
van
5-5-2019

20-11-2019
3

t/m
4-11-2019
van
5-11-2019

19-05-2020
4

t/m
4-5-2020
van
5-5-2020

17-11-2020
5

t/m
3-11-2020
van
4-11-2020

11-05-2021
6

t/m
3-5-2021
van
4-5-2021
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t/m
2-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

8 uur 18 min

3

2 uur 30 min

4

3 uur 6 min

5

3 uur 36 min

6

1 uur 12 min

7

3 uur 18 min

totaal

22 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 196,7
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Statutair bestuurder van NDDC is Verkley Investments B.V.; feitelijk w erd NDDC
geleid door de heer W . Otter, één van de bestuurders van Verkley Investments
B.V. Statutair bestuurder van ARH is de heer W . Otter voornoemd. Statutair
bestuurder van W PMI is ARH.
Feitelijk vormen ARH, NDDC en W PMI het resultaat van een joint venture
tussen Verkley Investments B.V. en RoCo Invest B.V.
Verkley Investments B.V. is onderdeel van de Verkleygroep, een groep van
bouw bedrijven die zich onder meer bezig houden met horizontale boringen.
Verkley Investments B.V. is overigens zélf ook gefailleerd, en w el op 4
december 2012.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Door de bestuurder van de gefailleerde ondernemingen zijn enkele factoren
aangeduid als belangrijkste oorzaken van het faillissement.
Ten eerste is het laatste project (aardw armteboringen ten behoeve van de
w armtevoorziening van een nieuw bouw w ijk van circa 4.000 w oningen bij Den
Haag) gekenmerkt door een aantal financiële tegenvallers w aardoor dit project
sterk verlieslatend w erd. Ten tw eede zijn W PMI en NDDC er niet in geslaagd
om - na afloop van het vorengenoemde project in november 2010 - nieuw e
projecten te contracteren. Er w aren w el enkele "prospects", maar zelfs indien
die tot orders hadden geleid zouden de betreffende w erkzaamheden eerst
medio 2011 kunnen w orden verricht. Ten derde speelt een rol het feit dat door
het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie in de loop van
2010 een moratorium op boringen naar aardw armte is ingesteld. Dat
moratorium w as een gevolg van de ramp met het boorplatform "Deepw ater
Horizon" in de zomer van 2010 in de Golf van Mexico; het moratorium heeft
geleid tot een afw achtende houding bij potentiële opdrachtgevers.
Ten vierde zag NDDC zich geconfronteerd met zeer hoge dagkosten van de
door haar ten behoeve van haar booractiviteiten geleasede mobiele boortoren
alsmede zeer hoge salarislasten in verband met het hoge opleidingsniveau van
haar w erknemers; omdat vanaf november 2010 geen inkomsten meer w erden
gegenereerd en er evenmin zicht w as op enige inkomsten in de eerste helft
van 2011 w aren de financiële reserves van de gefailleerde vennootschappen
zeer snel uitgeput. W elisw aar hadden de gefailleerde vennootschappen nog
een zeer aanzienlijk bedrag aan debiteuren openstaan circa € 4.500.000,-)
maar het betreft hier voor een aanzienlijk deel intercompany vorderingen en
voor een ander aanzienlijk deel geschillen met opdrachtgevers. Betaling van
deze debiteuren w as op afzienbare termijn niet te realiseren.
Het uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende acute en omvangrijke
liquiditeitstekort w as - volgens de bestuurder - de aanleiding voor het
faillissement.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille van de gefailleerde vennootschap bedroeg per
ultimo 2010 € 942.791,00
Bij het bovenstaande moet w orden opgemerkt dat de debiteuren van W PMI
nagenoeg geheel bestaan uit onbetaald gebleven facturen ter zake het laatst
door haar aangenomen project (de bovengenoemde boring naar aardw armte
in Den Haag).
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de curator
in het faillissement van ADH. De curator van ADH is doende met het schikken
van de kw estie met Haag W onen. De curator heeft begrepen dat in dezen nog
geen concrete ontw ikkelingen zijn te melden, anders dat de curator van ADH
doende is met het proberen te schikken van die kw estie w aarbij ook mediation
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aan de orde zou kunnen zijn. Ook in de volgende verslagperiode zal de curator
de ontw ikkelingen in het faillissement van ADH in de gaten houden en contact
opnemen met de curator van ADH.
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator een aantal maal contact
gehad met de curator in het faillissement van ADH. De curator heeft inmiddels
begrepen dat de curator van ADH in de kw estie met Haag W onen een
mediation traject is aangegaan. De curator van ADH hoopt er met Haag W onen
uit te komen, zodat het faillissement van ADH kan w orden afgew ikkeld en er
een uitkering kan plaatshebben aan de crediteuren in dat faillissement.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w ederom een aantal maal
contact gehad met de curator in het faillissement van ADH. De curator van ADH
heeft aangegeven dat hij de kw estie met Haag W onen inmiddels heeft
geschikt. De curator van ADH heeft aangegeven dat het verificatietraject in dat
faillissement en vervolgens de afw ikkeling daarvan vermoedelijk medio 2021
zal plaatshebben. Het verificatietraject en de daadw erkelijke afw ikkeling van
een faillissement nemen over het algemeen enige tijd in beslag. Mede gelet op
het feit dat het in het onderhavige faillissement vermoedelijk niet zal komen tot
een uitkering aan de concurrente crediteuren, w acht de curator de
ontw ikkelingen in het faillissement van ADH rustig af. Hopelijk kan aan het
einde van de volgende verslagperiode over een half jaar het bericht volgen dat
het faillissement kan w orden afgew ikkeld.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een aantal maal contact
gehad met de curator in het faillissement van ADH. Het verificatietraject in dat
faillissement is ondanks eerdere berichten nog niet opgestart. Er moet zo geeft
de curator van ADH aan eerst een subsidieclaim w orden afgew ikkeld, alvorens
verificatie in dat faillissement aan de orde komt. De curator kan w einig anders
dan (blijven) afw achten. De ontw ikkelingen in het faillissement van ADH
w orden vanzelfsprekend gemonitord.
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De curator heeft van de curator in het faillissement van ADH begrepen dat de
curator van ADH er w elisw aar naar streeft om dat faillissement in 2022 af te
w ikkelen, maar dat het niet zeker is of dat zal lukken. De afw ikkeling van het
faillissement van ADH zit vast op de afw ikkeling van een zogenoemde UKRsubsidie. Alhoew el de curator graag het onderhavige faillissement had
afgew ikkeld, kan dat vanw ege de (vertraagde) afw ikkeling van het
faillissement van ADH nog niet. Ter relativering merkt de curator op dat een
uitkering aan concurrente crediteuren in het onderhavige faillissement met
een aan zekerheid grenzende w aarschijnlijkheid niet zal plaatsvinden en het
in zoverre gaat om een (vertraagde) uitkering aan de fiscus.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenportefeuille van W PMI per datum faillissement had voor een deel
ad circa € 900.000 betrekking op het aardw armteproject te Den Haag. Debiteur
is de vennootschap onder firma "ADH v.o.f.". De boedel is er nog in geslaagd
om bij ADH v.o.f. betalingen ad € 152.605,60 respectievelijk € 132.945,60 te
realiseren; het restant ad circa € 600.000 is in verband met het nadien
gevolgde faillissement van ADH v.o.f. onbetaald gebleven. Omdat de omvang
van de boedel van ADH v.o.f. (en haar hoofdelijk aansprakelijke vennoten)
substantieel is, bestaat w ellicht de mogelijkheid dat door ADH v.o.f. nog een
substantiële uitkering op de betreffende vordering van W PMI zal w orden
gedaan. De curator is nog doende kans op en omvang van zo'n uitkering in te
schatten w aarna zal w orden besloten tot ofw el opheffing van de onderhavige
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faillissementen, ofw el afw achten van een uitkering uit het faillissement van
ADH v.o.f.
Ten aanzien van de faillissementsafw ikkeling van ADH v.o.f. kan (stand per
augustus 2018) het volgende w orden opgemerkt.
De boedel van ADH bevat circa € 533.000 in contanten. De curatoren van ADH
zijn nog doende met een aantal kleinere incasso's (die in de verdere
berekeningen thans buiten beschouw ing w orden gelaten) alsmede met een
procedure tegen W oningstichting Haag W onen inzake het volgende. Volgens
de curatoren van ADH heeft Haag W onen ten onrechte de
samenw erkingsovereenkomst tussen Haag W onen en ADH ontbonden en
aldus ten onrechte niet voldaan aan haar verplichting tot aansluiting van circa
800 w oningen op het distributienetw erk van ADH; Haag W onen is daarom
(w ederom volgens de curatoren van ADH) een bedrag ad circa € 5.800.000 aan
contractuele boetes aan ADH verschuldigd. Haag W onen is in die procedure bij
vonnis d.d. 13 december 2017 veroordeeld om aan de curatoren van ADH een
bedrag ad circa € 2.100.000 te betalen; het meer gevorderde is afgew ezen.
Tegen dit vonnis is door Haag W onen appèl ingesteld, w aarbij de zaak op 4
september 2018 is geïntroduceerd bij het Gerechtshof Den Haag. Deze
procedure zal naar verw achting nog enkele jaren in beslag nemen, gezien het
belang mogelijk gevolgd door cassatie.
De curatoren van ADH noteren schulden (stand per augustus 2018) ad circa €
108.000 aan nog te betalen boedelvorderingen, circa € 20.000 aan preferente
vorderingen en circa € 4.700.000 aan concurrente vorderingen.
Indien de curatoren van ADH ook in appèl w innen (mogelijkerw ijs - na het
indienen van incidenteel beroep - voor een hoger dan het in prima reeds
toegew ezen bedrag) zal op de vordering van W PMI derhalve een zeer
substantieel bedrag w orden voldaan (alleen al bij instandhouding van het
bedrag w aartoe Haag W onen in eerste instantie is veroordeeld, een uitkering
aan W PMI van - voorlopig geschat - circa € 200.000).
Op grond van het bovenstaande heeft de curator van W PMI besloten het
faillissement van W PMI open te houden. W elisw aar is de mogelijke bate
onzeker en eerst te verw achten op lange termijn, maar als deze w él w ordt
gerealiseerd zal deze substantieel zijn. Het thans opheffen van het
faillissement van W PMI (en het heropenen daarvan indien over een groot
aantal jaren de betreffende bate beschikbaar komt) is minder aantrekkelijk
omdat in dat geval elke tussentijdse controle op een correcte vaststelling van
de omvang van de vordering van W PMI en op een correcte berekening en
uitbetaling van het aan W PMI toekomende deel daarvan zou ontbreken.
W elisw aar brengt het voortzetten van het faillissement van W PMI ook enige
doorlopende kosten met zich mee, maar deze zijn beperkt in omvang (de
vordering op ADH is het enige in dit faillissement nog openstaande punt) en
voorts gerechtvaardigd met het oog op het voorkomen van zeer aanzienlijke
schade voor de crediteuren van W PMI indien bij w inst in de procedure tussen
de curatoren van ADH en Haag W onen de vordering van W PMI op ADH niet
correct w ordt vastgesteld en betaald. Aan het begin van de volgende
verslagperiode is de curator van ADH gevraagd of het faillissement van ADH op
korte termijn kan w orden afgew ikkeld. De curator van ADH heeft aangegeven
dat dat (helaas) niet het geval is.
In het kader van het beperken van de kosten van voortzetting van het
faillissement is de rechtbank verzocht de termijn voor verslaglegging te
verlengen. Het faillissement van ADH en NDDC zal thans w orden afgew ikkeld.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Voldaan.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voldaan.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Er w as geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Er w as geen sprake van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
€ 43.933,15
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
€ 340.666,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nihil
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nihil
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
20
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
€ 1.425.474,43

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling faillissement ADH afw achten.
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Zie 4.1
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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